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Richard Gere niet vervolgd voor kussen

Richard Gere kust Shilpa
Setty. © afp

Het hooggerechtshof van India heeft vrijdag het arrestatiebevel ingetrokken dat in april vorig jaar werd
uitgevaardigd tegen de Amerikaanse acteur Richard Gere.
Een man had een klacht ingediend nadat Gere de Indiase actrice Shilpa Shetty in het openbaar had gekust. Gere
en Shetty presenteerden samen op een bijeenkomst om
de aidsproblematiek in de aandacht te brengen in New
Delhi.
Het kusincident ontketende een storm van protest in India, waar het openbaar tonen van affectie taboe is.

STANDAARD ONLINE QUIZ
Test uw kennis van de actualiteit in onze quiz.
De antwoorden vindt u maandag in de krant of
vandaag al op www.standaard.be/quiz.

1.
De NMBS zal haar nieuwe
treinstellen waarschijnlijk
niet bij het Brugse Bombardier bestellen. Waar dan
wel?
a. Volvo
b. Philips
c. Miele
d. Siemens

2.

Wat is er opmerkelijk aan
David Paterson, de opvolger van Eliot Spitzer, de
gouverneur van New York
die moest opstappen na een
seksschandaal?
a. Hij is getrouwd met een Belgische
b. Hij is zo goed als blind
c. Hij leefde ooit als dakloze
d. Hij speelt mee in de tv-reeks
24

3.

Barack Obama won de Democratische voorverkiezingen in Mississippi. Wat is
de hoofdstad van die Amerikaanse staat?
a. Mississippi
b. Tupelo
c. Columbus
d. Jackson

4.

Sandrine wordt de nieuwe
omroepster op Eén. Wie
volgt ze daar op?
a. Geena Lisa
b. Andrea Croonenberghs
c. Yasmine
d. Katja Retsin

5.
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Hoe heet het lied van Ishtar
dat de Belgische eer moet
verdedigen op het Eurovisie
Songfestival?
a. O julissi na jalini
b. O lanini no silussi
c. A jalussi na jolini
d. A nalini no jalussi

6.
Welk logo is volgens een onderzoek van marketingbureau Brandhome het bekendste
beeldmerk
in
Vlaanderen?
a. Coca-Cola
b. BMW
c. Carrefour
d. Delhaize

7.

Waar woont de Somalische
Waris Dirie?
a. Oostenrijk
b. Nederland
c. VS
d. Zuid-Afrika

8.

Oleksandr Iakovenko had
een ruim aandeel in de
stunt van Anderlecht tegen
Bayern München. Bij welke
club werd hij afgelopen
winter weggehaald?
a. Dender
b. KV Mechelen
c. Germinal Beerschot
d. Racing Genk

9.

Welke Belg won zowel de
eerste als de tweede rit in
Parijs-Nice?
a. Gert Steegmans
b. Tom Boonen
c. Philippe Gilbert
d. Bjorn Leukemans

10.

Wie stelde zicht voor het
goede doel ter beschikking
van een avondje uit en haalde op eBay zo 40.100 dollar
op voor Oxfam?
a. Queen Elisabeth
b. Scarlett Johansson
c. Carla Bruni
d. Waris Dirie

Evy Gruyaert wordt een paasei
David van Ooteghem, presentator bij Donna, heeft
een ‘paasplan’ uitgewerkt: hij wil het lekkerste paasei
ter wereld maken. Benodigdheden: veel chocolade, een
chocolatier en Evy Gruyaert.
Evy zal met de bruine lekkernij overgoten worden om zo
een volledig chocoladen beeld te worden. De eetbare kopie zal 1,75 groot zijn, schoenmaat 39 en lange haren hebben.
Vanaf woensdag staat de chocoladen Evy in de Donnastudio. Ze is te bekijken via www.donna.be en tussen 9 en
12 uur ook op Eén.

‘Zo’n Big Mac
is wel lekker’
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10. Een dorpje in Argentinië leeft
in angst nu er een paar waarnemingen zijn geweest van een enge
kabouter die ’s nachts door de
straten struint. De dwerg heeft
een puntmuts op en loopt mank.
Een groep jongeren wist hem te
filmen met een mobieltje.
1. Reynders maakt reclame voor
horloges
2. Leterme weer in ziekenhuis
3. Minderjarigen plegen chantage met gsm-foto’s
4. ‘Dit is ver over alle grenzen
van het fatsoen’
5. Chaos in hospitalisatieverzekeringen
6. Française wil dood, maar mag
niet waardig sterven
7. Omega Pharma crasht
8. Hoeyberghs krijgt ongelijk
9. ‘Tibetaanse monniken steken
politieauto’s in brand’
10. Griezelkabouter terroriseert
dorp
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Peter Goossens, de
beste kok van België,
is sinds kort de boeman van het VTMprogramma ‘Mijn restaurant’.
TOM DE LEUR

Om tien uur in de ochtend
ruikt het al behoorlijk lekker in
de keuken van Hof van Cleve, het
restaurant van Peter Goossens
dat in Kruishoutem op zo’n grote
molshoop ligt, dat de Duitsers er
in de Eerste Wereldoorlog een
uitkijkpost van maakten. Vanuit
de keuken neemt Goossens de
wenteltrap naar de nok van het
dak. In zijn kleine bureau hangt
een groot televisiescherm waarop de 43-jarige chef alles in de gaten houdt: elk hoekje van de keuken, de hal, het parkeerterrein.
Een beruchte controlefreak.
Als hij nog geen grijze haren had,
had Peter Goossens ze dankzij
Mijn restaurant zeker gekregen.
De driesterrenkok coacht en jureert in het VTM-programma vijf
paren die in twee maanden tijd
een toprestaurant moeten op-

starten. Hij doet dat niet als een
begripvolle mentor, maar als een
drilsergeant die iedereen schrik
inboezemt. ‘Dat is geen rolletje.
Een schip telt één kapitein. Ik bespreek veel met mijn chefs, maar
ík neem de beslissingen en ik ben
er verantwoordelijk voor.’

‘Ik heb een hekel
aan fruit in
mijn hoofdgerecht’

Dus het geroep met ‘ja chef’ en
‘nee chef’ is echt nodig?
‘Dat moet. Als de keuken een bestelling krijgt en ze de zogenaamde bons annonceren, moet de
communicatie duidelijk zijn. Er
moét oogcontact zijn en er moet
oui chef gezegd worden. Anders
loopt de zaak in het honderd.’
U bent jurylid in ‘Mijn restaurant’ omdat u wil laten zien hoeveel
er bij uw vak komt te kijken. Doet u
ook niet een beetje mee omdat u zo
Gordon Ramsay kan nadoen, de
Schotse topkok die in totaal twaalf
Michelinsterren heeft en op tv alles en iedereen uitkaffert?
(verbaasd) ‘Nee, dat heeft er
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> Een volledig concert
van R.E.M. online
> The Simpsons doen Southpark
> Facebook tegen Ishtar
Dat en nog veel meer internetnieuws op
www.standaard.be/ennuevenernstig

